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Raport de revizuire a informaţiilor financiare interimare 
 

 

Către        

                Consiliul de Administrație al  PREBET AIUD S.A. 

 

 

Introducere 
 

Am revizuit situațiile financiare interimare ale societății PREBET AIUD S.A. la data de 30 iunie 

2020 care cuprind Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Situația veniturilor și 

cheltuielilor, situația modificărilor capitalurilor proprii şi fluxurilor de trezorerie pentru perioada 

de șase luni încheiată la data respectivă şi un sumar al politicilor contabile semnificative. 

Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor informaţii financiare 

interimare, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară,  cu modificările şi completările ulterioare. Responsabilitatea noastră este de a 

exprima o concluzie cu privire la aceste informaţii financiare interimare,  pe baza revizuirii noastre. 

 

Aria  revizuirii 

Am desfăşurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internaţional pentru Misiunile de 

Revizuire 2410 “ Revizuirea informaţiilor financiare interimare efectuată de un auditor 

independent al entităţii”. O revizuire a informaţiilor financiare interimare constă în realizarea de 

intervievări, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare şi contabile şi în 

aplicarea procedurilor analitice şi a altor proceduri de revizuire. Aria unei revizuiri este, în mod 

substanţial, mai redusă faţă de aria unui audit, desfăşurat în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Audit şi, în consecinţă, nu ne permite să obţinem asigurarea că am fi sesizat toate 

aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu 

exprimăm o opinie de audit. 
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Concluzie 
 

Pe baza revizuirii noastre, nu am identificat aspecte care să ne facă să credem că informaţiile 

financiare interimare anexate nu oferă o imagine corectă şi fidelă cu privire la poziţia financiară a 

entităţii la data de 30 iunie 2020,  precum şi performanţa sa financiară şi fluxurile sale de trezorerie 

pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului 

Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. 
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